
Polecając Ich modlitwie Parafian, prosimy ewentualne przeszkody zgłaszać w Kancelarii Parafialnej. 
*  DAY  CENTRE  - każdej środy zapraszamy Seniorów naszej Parafii na obiad i spotkanie towarzyskie.. 
*  AKADEMIA 3 MAJA W LEEDS - Polska Szkoła Sobotnia zaprasza serdecznie,                

w niedzielę 5 maja, o godz. 13:00 na doroczną Akademię 3 Maja. W tym roku młodzież z 

naszej szkoły w pierwszej prezentacji opowie o wydarzeniach maja 1791r, a w drugiej o 

pięknie naszej ojczyzny, zwłaszcza teraz kiedy przyroda budzi się do życia… Akademię 

uświetnią swym występem członkowie obu naszych Scholi. Pierwszego Dnia Tygodnia i 

Ostatniego Dnia Tygodnia, którzy zabiorą nas w podróż muzyczno literacką, w nieznane.  
*   WARTO PRZECZYTAĆ Obchody święta 3 Maja są dobrą okazją, by zastanowić się, które 
elementy żywej współcześnie tradycji narodowej zawdzięczamy pokoleniu twórców konstytucji uchwa-
lonej w 1791 r. i całej tej epoce, obejmującej też lata insurekcji kościuszkowskiej i Księstwa Warszaw-
skiego. Jednym z ówczesnych osiągnięć rzadko dostrzeganych, a określających polską tradycję, do 
dziś jest to, że w przeciwieństwie do współczesnej, rewolucyjnej Francji polskie dążenia wolnościowe 
nie nabrały u schyłku XVIII w. charakteru zdecydowanie antyreligijnego i antykościelnego. Stało się 
coś przeciwnego – wolność, a przede wszystkim niepodległość państwa polskiego została w tej epoce 
trwale skojarzona z katolicyzmem. Ciąg dalszy tych niezwykle ciekawych rozważań znajdą Państwo 
na stronie www.niezależna.pl w artykule Andrzeja Waśko „przymierze ołtarza i wolności”  
W tę niedzielę, kiedy zebrani na Akademii Majowej skłaniać się będziemy ku refleksji nad istotą miłości Ojczy-
zny, pomnijmy na nauczanie Jana Pawła II. Podczas pierwszej swej pielgrzymki do Polski mówił on: " 
„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy 
nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy".
(...) 
"W czasie podróży przekonałem się, że z moim doświadczeniem historii ojczyzny, z moim narastającym do-
świadczeniem wartości narodu nie byłem wcale obcy ludziom, których spotkałem. Wręcz przeciwnie, doświad-
czenie mojej ojczyzny bardzo mi ułatwiało spotykanie się z ludźmi i narodami na wszystkich kontynen-
tach"   (...) Ojczyzna to dziedzictwo po ojcach: stan posiadania ziemi i terytorium, ale jeszcze bardziej wartości 
i treści duchowych"  - napisał Papież Polak. „Patriotyzm można - stwierdził - wyprowadzić z IV przykazania: 
Czcij ojca i matkę. Wszak dziedzictwo duchowe, którym jest ojczyzna, dociera do nas przez ojca i matkę. Po-
przez rodziców zostajemy zakorzenieni w konkretnej historii, tradycji, języku, w ojczystym krajobrazie”. 
Papież podkreślał, że Ewangelia nadaje nowe znaczenie pojęciu Ojczyzny - Ojcowizna, którą zyskaliśmy dzięki 
Chrystusowi, oznacza wieczną ojczyznę (niebieską), do której zmierzamy: "Wyszedłem od Ojca i przyszedłem 
na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca". Dzięki temu otwarciu ojczyzny doczesnej na wieczność, pa-
triotyzm nie staje się szowinizmem, który nie liczy się z prawami innych. Co więcej, perspektywa wiecznej oj-
czyzny rodzi gotowość służenia ojczyźnie doczesnej. Skoro mam przed sobą wieczność, to nie muszę rozpychać 
się łokciami i deptać innych w pogoni za własnym sukcesem, ale mogę służyć innym, Ojczyźnie. 
*  „ZABAWA WIOSENNA” ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO - Zjednoczenie Pol-

skie w Leeds zaprasza serdecznie na zabawę majową w sobotę 11-go maja o 

19:30. Zagra nasz fantastyczny DJ. Zaprosimy państwa na grilla – pierwszego 

w tym roku w naszym Ośrodku. Mamy nadzieje, że pogoda nam dopisze! Bilety 

wstępu - £5.00. Gorąco zapraszamy. 

 
 

*  OFIARODAWCOM - którzy złożyli na potrzeby naszej parafii swoje dary na tacę w niedzielę: 
28/04/2013  + Kopertki - £ 151-85p. +  Ofiary Gift Aid - £ 229-44p.  +  na tacę - £ 323-08p.  + Biuletyn - £ 27-98p. 

 

*  OFIARODAWCOM SKARBONY PRZY BOŻYM GROBIE - którzy na kwiaty do Bożego Grobu złożyli 
dar  – £112.53. – Pan Antoniemu Grudzień Bóg Zapłać za dar – £20.00 - NA KWIATY DLA MATKI BOŻEJ NA MAJ  
*  KOMITET PARAFIALNY I KS. PROBOSZCZ - w imieniu całej wspó lnóty parafialnej dziękuje 
Wspó lnócie  Talitha - Leeds  za prace wókó ł wyczyszczenia dzwónnicy i za  załóz enie siatki óchrónnej 
przed gółębiami na szczecie dzwónnicy, óraz Parafianóm któ rzy zeszłej sóbóty załadówali gruzem z har-
có wki skip i w ten  óczys cili plac ókółó bóiska w naszym parafialnym ós ródku. 
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 Prawdziwy koniec wielkiej wojny... 
 68 lat po zakończeniu działań wojennych w Europie zdumiewająco wiele spraw pozostaje w cieniu, 
w sferze domysłów, przypuszczeń i niedopowiedzeń. W odniesieniu do wielu spraw wyobraźnia zbiorowa 
bazuje na stereotypach, nie kwestionując ich i nie pragnąc dotrzeć do ich źródła. Jedną z wielu takich 
kwestii jest sprawa stosunku Państwa watykańskiego do Nazizmu i do kwestii żydowskiej. W centrum 
kontrowersji stoi papież Pius XII. 
 

 W społeczeństwach zachodnich silnie zakorzeniony jest pogląd, że Pius XII był antysemitą i sprzyjał Hi-
tlerowi. Niektórzy próbują niemal uczynić papieża współodpowiedzialnym za Holocaust. Wielu historyków i część środowisk ży-
dowskich uznała taki pogląd za sprzeczny z faktami. Jan Paweł II rozpoczął proces beatyfikacyjny Piusa XII. Zatem rewelacje 
dawnego oficera komunistycznych służb – jeśli są wiarygodne – nie tyle pomagają oczyścić Papieża z zarzutów, ile rzucają nowe 
światło na kulisy i autorów tak popularnej i niesprawiedliwej zarazem opinii o Piusie XII. Dziś już wiadomo, że czarna legenda 
Piusa XII jest produktem sowieckich specjalistów od propagandy. Potwierdza to np. Ion Mihai Pacepa, dawny oficer komunistycz-
nych służb wywiadowczych Rumunii, który miał swój udział w stworzeniu fałszywego wizerunku Papieża. Jak zeznaje: „Zostałem 
złowiony przez Kreml do działań, mających na celu przedstawić papieża Piusa XII jako bezdusznego sympatyka nazistów”. 
  Na początku 1960 roku Chruszczow, przyjął tajny plan, mający na celu zniszczenie autorytetu moralnego Watykanu na Za-
chodzie. Pomysłodawcami byli Aleksandr Szelepin, szef KGB, oraz Aleksiej Kiriczenko z radzieckiego Politbiura, odpowiedzialny 
za politykę zagraniczną. Moskwa była już wprawiona w operacjach wymierzonych przeciwko Kościołowi w bloku komunistycz-
nym. Tym razem jednak chodziło o uderzenie w wizerunek Watykanu w świecie zachodnim, przedstawiając Kościół jako zaplecze 
ideologii nazistowskiej. Sowieci starannie dobrali kandydata na „sojusznika” Hitlera. Wybór padł na nieżyjącego już wówczas Eu-
genio Pacellego, czyli Piusa XII. „Zmarli nie mogą się bronić” – głosiło jedno z roboczych haseł KGB. Poza tym argumentem 
atrakcyjne wydawało się jego wcześniejsze doświadczenie jako nuncjusza apostolskiego w Monachium i Berlinie. Miało to uwiary-
godnić, według Moskwy, jego rzekomą pobłażliwość, a nawet wsparcie dla ludobójczych planów Hitlera. Operację, której nadano 
kryptonim „Stolica-12”, chciano przeprowadzić w taki sposób, żeby nie było cienia podejrzenia, kto rzeczywiście za tym stoi. Mo-
skwa chciała zdyskredytować papieża, używając oryginalnych dokumentów watykańskich związanych z Piusem XII, aby następnie 
sfabrykować je i przedstawić w „odpowiednim” świetle przez ludzi Zachodu. Oczywiście był podstawowy problem: KGB nie mia-
ło dostępu do archiwów watykańskich. Potrzebni byli pośrednicy. Postanowiono wykorzystać Rumuńskie służby wywiadowcze 
pod płaszczykiem odnowienia wcześniej nadwątlonych stosunków między Watykanem a Bukaresztem. 
„Miałem powiedzieć w Watykanie, że dostęp do archiwów jest nam potrzebny, aby odnaleźć historyczne źródła, które pomogą 
rządowi rumuńskiemu usprawiedliwić zmianę postawy wobec Stolicy Apostolskiej” zeznaje Pacepa, który Pacepa cieszył się pew-
nym zaufaniem Watykanu z powodu pomocy w uwolnieniu kilka lat wcześniej jednego z biskupów z więzienia w Niemczech. I 
udało się. W efekcie do Moskwy trafiło tysiące dokumentów papioeskich, ale nic kompromitującego. 
 Efektem wytężonej pracy sowieckich speców od propagandy była wystawiona w 1963 roku sztuka „Namiestnik. Chrześci-
jańska tragedia”, której autorem uczyniono nieznanego, zachodnioniemieckiego pisarza bez ukończonej szkoły średniej, Rolfa 
Hochhutha. Pacepa wspomina, że sam szef departamentu dezinformacji KGB podziękował mu za „dobrą robotę”, która umożliwiła 
powstanie sztuki. Zasadnicza teza odkrywczego „dzieła” brzmiała następująco: Pius XII wspierał Hitlera w zagładzie Żydów. Do-
wodem były przedstawione przez niego, jak sam je określał, „historyczne dokumenty”. 
 Rozgorzała debata, napisano masę artykułów i książek, w których dominował obraz papieża jako zimnego, bezdusznego 
watykańskiego aparatczyka, dbającego bardziej o swoją siedzibę niż potępiającego Hitlera za jego ofiary. Do dziś wielu ludzi jest 
przekonanych, że to właściwa interpretacja „milczenia” Piusa XII wobec zbrodni nazistowskich. Krótkie nogi tego doskonale przy-
rządzonego kłamstwa wychodziły jednak przy kolejnych świadectwach ludzi znających fakty: historyków, Żydów, a nawet współ-
pracowników Hitlera. W 1974 roku wyszedł z więzienia jeden z najwyższych rangą dowódców SS, generał Friedrich Otto Wolff. 
Przyznał, że w 1943 roku sam Hitler nakazał mu usunąć z Watykanu Piusa XII. Wolff twierdził, że namówił Hitlera do rezygnacji 
z tego pomysłu z obawy o reakcję świata. 
 Kiedy Jan Paweł II rozpoczął proces beatyfikacyjny Piusa XII, z całego świata zaczęły napływać świadectwa o pomocy, 
jakiej papież Pacelli udzielił Żydom. Szczególnie wymowny był głos Israela Zolliego, naczelnego rabina Rzymu w latach 1943–
1944. Twierdził on, że Pius XII wysłał własnoręcznie napisany list do biskupów, w którym zawarte były instrukcje, w jaki sposób 
placówki kościelne (m.in. klasztory) uczynić bezpiecznym schronieniem dla Żydów. Zdarzało się wiele razy, że zakonnicy spali w 
suterenach, udostępniając swoje cele ukrywającym się Żydom. W lipcu 1944 roku papież przyjął Zolliego na audiencji. Rabin dzię-
kował Piusowi XII za wsparcie dla jego rodaków. W sumie „papież antysemita” i cały Kościół ocalił ok. 800 tysięcy Żydów – taką 
sumę podał Pinchas E. Lapide na podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie Yad Vashem.  
 68 lat temu umilkły działa. Za tę ciszę przyszło światu zapłacić zawartymi w myśl kompromisów porozumieniami, zmusza-
jącymi do milczenia w imię wyższych  celów. Ile jeszcze półprawd, kłamstw, czeka na sprostowanie, nie wie chyba nikt. 
   (za żródłami internetowymi) 

Strona internetowa parafii: www.parafialeeds.co.uk 

http://www.niezależna.pl


NIEDZIELA, 5 MAJA 2013; 5 WIELKANOCNA; 
     9:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla  
         ROCZNIAKA - Maksymiliana Ross w 1. rocz. ur. - od rodziców i siostry Zosi 

      10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
            11:00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem NMP Królowej Polski z prośbą  
                                 o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny naszej Polski i wszystkich Polaków  
                                 żyjących na emigracji, oraz za  Członków Koła Żywego Różańca w Leeds i Ich 
                                 rodziny oraz za zmarłych Członków Koła - dar intencji od KŻR w Leeds 
    12:15 – CHRZEST 1/ Jakub CHROBAK  
     12:15 – CHRZEST 2/ Alan Piotr KASZEWSKI 
Harrogate 16:30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                                 i zdrowie dla rodziny pp. Krzysztofa i Danuty Dąbrowskich oraz Ich córek      

   19.00 – Za śp. dziadków + Jana Kopacza, wujka + Mieczysława Stycznia, oraz ciocię  
                      + Wandę Dziarmaga - dar intencji rodziny pp. Kowalczyków 

 

 PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA 2013; ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA; 
 10:00 – Za śp. + Marię Osolińską - dar intencji od pani Heleny Madejczyk 
 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 1 Dzień modlitw o urodzaje 
WTOREK, 7 MAJA 2013; Dzień powszedni; 
            10:00 – Za śp. + Kazię Rabuszko - dar int. od pp. Ali Sztyrbickiej i Józefy Leszczyńskiej 
    10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 2 Dzień modlitw o urodzaje 
ŚRODA, 8 MAJA 2013; UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ. - patrona Polski; 
                 10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 3 Dzień modlitw o urodzaje 
 11.00 – Za śp. + Zofię i + Stanisława Chodor, oraz + Rozalię, + Ludwika i + Stefana  
                                 Korzępów oraz + Wandę Biedka   
 19.00 – Za śp. brata + Radosława w dniu urodzin - dar intencji od siostry Bożeny 
CZWARTEK, 9 MAJA 2013; Dzień powszedni; 
    10.00 – Za śp. męża + Stanisława Szymańskiego oraz + Stanisława Malach - dar  
                                 intencji od pani Lusi Szymańskiej 
    18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
            19.00 – Za śp. mamę + Zofię z okazji imienin - dar intencji od córki 
PIĄTEK, 10 MAJA 2013; Dzień powszedni; 

   10:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski  
                       i zdrowie dla dzieci i wnuków - dar intencji od pp. Marii i Józefa Filarowskich 
   18:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 1 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
         19.00 – Za śp. mamę + Helenę Szymaniak - dar intencji od syna Stefana z rodziną 

SOBOTA, 11 MAJA 2013; Dzień powszedni; 
        8:30 – Do Miłosierdzia Bożego z błaganiem o potrzebne łaski dla Andrzeja z daru  
                                 intencji od córki Dominiki i mamy Ewy 
      14:00 – CHRZEST 1/ Inez KUBIŃSKA 2/ Vivien Alina BOTHA  
                               VII TYDZIEŃ OKRESU WIELKANOCNEGO 

    18:00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 2 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
    18.30 – Za śp. ojca + Józefa Głowickiego w 4. rocznicę śmierci - int. od córki z rodziną 
NIEDZIELA, 12 MAJA 2013; UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO; 

     9:30 – Za śp. rodziców + Annę i + Ryszarda Laskowskich - int. od córki Iwony z rodziną 
      10:30 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE - 3 DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
            11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  
                                 Członków Koła 413 SPK w Leeds i Ich rodzin, oraz za śp. ++ Zmarłych  
                                 Członków Koła w dniu Walnego Zebrania SPK w Leeds - intencja własna Koła 
    12:15 – CHRZEST 1/ Nathan GODLEWSKI  
Pontefract 16:30 – Za śp. ojca + Terry Palmer - dar intencji od syna Janusza z rodziną      

   19.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowanie za otrzymane łaski i prośbą o Boże  
                      Błogosławieństwo dla pp. Katarzyny i Norberta Stachurskich oraz córki Alicji  
                      w 7. rocznicę ślubu   

 

 
 

O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

P O R Z Ą D E K    M S Z Y    Ś W I Ę T Y C H    I    N A B O Ż E Ń S T W 
*  ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przypada dzisiejszej niedzieli po Sumie 
*  „JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ...” - Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza 
na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle waż-
nych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego 
oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie 
wg porządku nabożeństw na str. 2 biuletynu. 

*  ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA - Jutro, w poniedziałek, 6 maja, obcho-
dzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc z moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet sła-
by człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać 

wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej. 
 

*  DNI MODLITW O URODZAJE - W poniedziałek, wtorek i środę bieżącego tygodnia przy-
padają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagal-
ne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży (AL. s. 171nn.). Dni Krzyżowe również nawią-
zują do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach o 
błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy 
w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W po-
niedziałek odprawiamy Mszę św. w okresie zasiewów (MR 157’’); we wtorek – Mszę św. o uświęce-
nie pracy ludzkiej (MR 155’’); w środę za głodujących (MR 160’’).  
 

*  UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA - GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI         
- w środę, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie 
dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława 
o wstawiennictwo, aby liczne powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę 
godne i święte. Wszystkich Parafian zapraszam na Eucharystię tej uroczystości o godzinie 11 lub 19. 
 

*  OKRES SPOWIEDZI I KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ TRWA - Nie zapominajmy też, 
że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu 
naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże miłosierdzie. Dlatego Kościół 

przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię wielka-
nocną. 
 

*  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - W PRZY-
SZŁĄ NIEDZIELĘ przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której 
poprzez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesła-
nia Ducha Świętego.  

 

*  LEKTORZY:  - przypominamy, że od adwentu obowiązuje cykl czytań „C”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela    5.05.13  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński      *   g.11.00 – St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela  12.05.13  g. 9.30  – p. T. Tosta i p. M. Epstein      *   g.11.00 – T. Hough & W. Świercz 
Niedziela  19.05.13  g. 9.30  – rodzina pp. Epstein                *   g. 11.00 –  I KOMUNIA ŚW. 
Niedziela  26.05.13  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach      *   g.11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela  28.04.13  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak     *   g.11.00 – J. Harężlak & H. Stanisławska 
 

*  PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i 
odbyły spotkanie indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie 
na probostwie - z Ks. Proboszczem. Można się umówić telefonicznie. 
  

* PRZYGOTOWANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA   
dla Parafian dorosłych, którzy planują zawrzeć Sakramentalny Związek Małżeński, a nie przystąpili 
jeszcze do tego sakramentu. PRZYPOMINAMY, ŻE DO ZAWARCIA MAŁZEŃSTWA W POLSCE 
KONIECZNE JEST PRZYJĘCIE TEGO SAKRAMENTU. 
NR 3 W CZWARTEK - 16 MAJA 2013 - PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ o godz. 19:00. 
*  ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE  (I)  w sakramentalny związek małżeński 
pragną wstąpić zamieszkali w Leeds Adam KOKOCIŃSKI, kawaler i Agnieszka GIDA-
SZEWSKA, panna. 

*  OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą,  
*  KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2013 OTWARTA  - Prosimy Parafian o składanie 
intencji mszalnych. Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach Św.  
*  KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Św. rano lub wieczorem. 
Można umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Prob. na określony termin. 


